LS.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht de F.B.H.O. tot het
beschrijven van de persoonsgegevens die de F.B.H.O. vastlegt en verplicht de vrijwilligers
(bestuursleden, etc.) van de F.B.H.O. tot het tekenen van een geheimhoudingsverklaring.
Onderstaand treft u beide stukken aan.

Degene die bezwaar tegen dit Privacy-Reglement en deze
Geheimhoudingsverklaring heeft, wordt verzocht het formulier getekend terug
sturen of te mailen naar het onderstaande adres.
Degene die met deze stukken kan instemmen hoeft verder niets te doen.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
__________________________________________________________________________________
Geheimhoudingsverklaring
Ondergetekende is vrijwilliger bij F.B.H.O. (Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en
Omstreken) De vrijwilliger verplicht zich zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging
daarvan zich te onthouden van het doen van enige mededeling aan derden, in welke vorm dan ook,
hetzij direct, hetzij indirect, aangaande enige bijzonderheid de verenigingen en de f.b.h.o. betreffende
of daarmee verband houdende, waarvan de vrijwilliger redelijkerwijs kan begrijpen dat zulks niet
bestemd is voor kennisname door derden.
De vrijwilliger is gehouden data, gegevens, informatie en alles wat hem of haar in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt, vertrouwelijk te behandelen. Op het gebruik van
vorenbedoelde data, gegevens en informatie c.a. is de AVG van toepassing.
Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons-) gegevens van leden en gegevens van andere
relaties van de f.b.h.o. waarvan vrijwilliger uit hoofde van zijn functie/activiteiten kennis heeft
genomen of toegang toe heeft.
Vrijwilliger zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige optische
en/of elektronisch leesbare informatiedragers niet limitatief hier opgesomd die betrekking hebben op
de organisatie van de f.b.h.o. bij het einde van de betrekking door de vrijwilliger aan het bestuur van
de f.b.h.o. ter beschikking stellen dan wel voor zover van toepassing definitief en niet traceerbaar
verwijderen van privé appratuur zoals laptop, websites ect.
Vrijwilliger is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk
en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 3.000,euro aan hem/haar
wordt opgelegd onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de f.b.h.o. van een volledige
schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (die per 25 mei 2018 is vervangen door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat de plicht om een data-lek te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)
Daarbij is het zeer belangrijk dat vrijwilliger gelijk melding doet als er een data-lek is geconstateerd en
dit meldt bij het secretariaat van Federatie van Biljartvereniging voor Haarlem en Omstreken.
Naam: C.G. van Die
Datum: 09-2018

Plaats: Haarlem
Handtekening:
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